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Metade dos investimentos em expansão da rede supermercadista Wal-Mart Brasil, no ano que 
vem, será dirigidos a bandeiras que atuam no segmento de vendas ao atacado e varejo (mais 
conhecido como `atacarejo'). A empresa resolveu reservar, no mínimo, 50% do orçamento 
para 2009 — que varia de R$ 1,6 a R$ 1,8 bilhão — para construir, em todo Brasil, lojas 
voltadas ao consumo das classes C, D e E. Para isto privilegiará as bandeiras Maxxi Atacado e 
Todo Dia.  
 
Luiz Martinelli, vice-presidente da Maxxi, que acaba de abrir sua primeira unidade em Diadema 
(SP), acredita que a rede irá se espalhar para todo o Brasil. Outra tendência apontada por ele 
é que as próximas inaugurações sejam em cidades com predomínio da classe C. Para isso, o 
Wal-Mart faz pesquisas de viabilidade nas cidades. Segundo Martinelli, a rede Maxxi chega 
hoje ao bairro de Sapopemba e Taboão, na capital paulista, simultaneamente. 
 
De acordo com pesquisa realizada e apresentada pela Fundação Getulio Vargas, quase 50% da 
população estão na classe C, e 30% ,na D e E. Márcia Soré, diretora comercial da rede Todo 
Dia, diz que para atrair o público da classe mais baixa vai forçar no preço (15% a menos que o 
varejo e 5% em alguns produtos em relação ao atacado) e na contratação da mão-de-obra 
local, para reforçar o laço da comunidade com a loja.  
 
Assai 
 
Outra concorrente do ramo de atacarejo, parte dos negócios do Grupo Pão de Açúcar, a rede 
Assai inaugurou ontem sua 22º loja, a primeira no litoral norte de São Paulo. A unidade, 
instalada em Caraguatatuba, recebeu aporte de R$ 5 milhões. Com 1.700 m² de área de 
vendas, a loja tem 73 vagas de estacionamento e 14 caixas (checkouts).  
 
O perfil da rede, que vem de uma joint venture feita há pouco mais de um ano entre o Grupo 
Pão de Açúcar e o Assai Comercial e Importadora Ltda anunciaram a criação de uma joint 
venture em que o Grupo Pão de Açúcar detém o controle da empresa, com 60% de 
participação. A gestão da companhia está sob responsabilidade de Rodolfo Nagai, sócio 
fundador do Assai que, com larga experiência nesse segmento, enfoca a manutenção dos 
principais diferenciais da empresa: baixo custo operacional, preços competitivos, sortimento 
ajustado de mercadorias e comunicação enfocada no público-alvo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 dez.  2008, Empresas & Negócios, p. B12. 
 


